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Kommunstyrelsen

Svar på motion om att införa hospicevård
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 januari 2021, § 6 lämnat en
motion om hospicevård. Motionären menar att invånare i Alingsås kommun inte har någon
möjlighet till hospicevård, även om behovet finns.
Motionären föreslår att Alingsås kommun ska erbjuda hospicevård till behövande.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 mars 2021, § 63 att remittera motionen till
vård- och omsorgsnämnden för beredning.
Förvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 18 maj 2021, § 29 med beslutet att
anta vård- och omsorgsförvaltningens yttrande i tjänsteskrivelse den 23 april 2021. Av
yttrandet framgår att vård- och omsorgsnämnden anser att motionen bör avslås.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att ge vård till människor i livets slutskede (palliativ
vård) och arbetar kontinuerligt med att säkerställa god vård i livets slutskede. I arbetet med
palliativ vård samverkar kommunens hemsjukvård även med Alingsås lasarett som har ett
eget palliativt team. Nämnden ansvarar i nuläget inte för vård i hospice. Av vård- och
omsorgsnämndens yttrande framgår att den palliativa vård som erbjuds idag både i
kommunal och regional regi anses tillräcklig.
På ett hospice har personalen en fördjupad kunskap om palliativ vård. Syftet med vården på
hospice är att lindra symptom och att säkerställa en värdig sista tid i livet för patienten, med
individen i centrum. En viktig del är även att stötta patientens närstående. I Västra
götalandsregionen finns det fyra hospice, tre i Göteborg och ett i Lidköping. Hospice
Göteborg samordnar hospicevård för Göteborgs stad och avgör om vård ska beviljas. För
patienter utanför Göteborgs stad krävs ett godkännande från en biståndshandläggare, där
det framgår att kommunen står för vårdkostnaderna. För Alingsås kommun är det inte
aktuellt att bedriva hospice i egen regi, platser skulle i så fall köpas av befintliga hospice.
Kommunledningskontoret anser i likhet med vård- och omsorgsnämnden att den palliativa
vården som i dagsläget erbjuds håller en hög kvalitet, och att det endast finns ett begränsat
behov av hospice. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska avslås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att avslå motionen innebär inga kostnader. Det finns inga exakta uppgifter om vad
kostnaden skulle bli för att införa hospicevård i Alingsås kommun. Enligt en äldre
tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsnämnden, daterad den 29 januari 2019 är
dygnskostnaden för en plats på hospice 5 200 kr. Den faktiska kostnaden beror även på
antal i behov av hospicevård samt hur länge respektive brukare vårdas. Kostnaden för att
införa hospice ryms inte inom vård- och omsorgsnämndens beslutade ram.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Beslutet ska skickas till
Vård- och omsorgsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-16

Jenny Hellsten
Strateg

